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OVER 3DEALISE 

3Dealise biedt 3D engineering, 3D printen en rapid manufacturing voor industriële

toepassingen in sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, auto-industrie, en pompen- 

en machinebouw. Wij leveren producten met een gewicht van 0,5 tot 5000 kg in 

zeer kort tijdsbestek. Onze competenties omvatten 3D scannen, 3D engineering, 

reverse engineering, gietvorm ontwerp, 3D printen, en beheerde productie en gieten.

Wij beschikken onder andere over de grootste 3D zandprint capaciteit voor 

gietvormen in Noord-Europa. 

Klanten kunnen een enkele service kiezen, zoals 3D printen, maar we bieden ook

een full-service concept waarbij we een productidee volledig ontwikkelen tot een

fysiek product. Zo hoeven onze klanten geen productietechnici te worden als ze dat 

niet willen. Onze opdrachten lopen uiteen van het 3D printen van een zandvorm 

voor een gieterij in 24 uur, tot het volledig engineeren 

van een pomp of motor gevolgd door 3D printen 

en beheerde productie in enkele weken. 

Onze vestigingen in Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk bevinden zich op strategische locaties, 

dicht bij de industriegebieden van Noord-Europa. 

Bovendien hebben onze unieke competenties 

wereldwijd aantrekkingskracht en wij leveren 

tot in Noord-Amerika en Azië. 3D scannen



ZANDVORM ENGINEERING
Door een zandvorm direct in 3D te printen

wordt een eeuwenoude stap in het 

gietproces volledig overgeslagen: het

modelmaken. Modelontwerpen zijn

daardoor ook overbodig geworden

en hebben plaatsgemaakt voor 3D

engineering van zandvormen, wat

onderwerpen omvat als gietvorm

deling, krimp, bewerkingstoeslag,

gietsysteem, koelsysteem, ontluch-

ting en manipulators. Sommige bedrij-

ven hebben ervoor gekozen om deze

relatief nieuwe expertise zelf te ontwikke-

len, terwijl andere dit niet als kernactiviteit zien.

3Dealise ondersteunt deze laatste groep met zand-

vorm engineering, en ons team is aantoonbaar een van de

meest ervaren en geavanceerde ter wereld op het gebied van zandvorm

engineering.

3D SCANNEN
Wij gebruiken de meest geavanceerde en nauwkeurige 3D-scanners

van GOM en Faro om supernauwkeurige 3D-scans van fysieke objecten

te maken. Sommige apparatuur is draagbaar, zodat we op klant-

locatie kunnen scannen. Optisch scannen is de eerste stap van het 

proces, gevolgd door data import met gespecialiseerde software en 

verschillende stappen voor het opschonen en verbeteren van gegevens. 

Het resultaat is een solide oppervlaktemodel in een hoge resolutie 

van het object, inclusief details zoals serienummers.

CAD-VERGELIJKING
Een CAD-vergelijking tussen een CAD-model en een 3D-scan van een

product heeft verschillende toepassingen. De eerste is kwaliteitscontrole

van het product, waarbij een grafisch rapport van de vergelijking wordt

gegenereerd voor de klant. Een andere optie is om de vergelijking te 

gebruiken als basis voor verdere bewerking van het product, zodat 

bijvoorbeeld de beste uitlijning op een bewerkingsmachine kan worden

gevonden. De derde mogelijkheid is om de vergelijking gebruiken als

maatstaf voor de nauwkeurigheid van productieapparatuur, en om 

deze indien nodig te kalibreren.

CONVERSIE VAN 2D NAAR 3D
Oudere 2D-tekeningen moeten soms naar 3D-modellen worden omgezet,

bijvoorbeeld als er een reserveonderdeel nodig is. Dit kan ingewikkeld

zijn, omdat oudere tekeningen vaak onvolledig en ambigu zijn, vooral 

als het gaat om complex gekromde oppervlakken zoals een stromings-

patroon. Onze conversieservice levert hoogwaardige 3D-modellen zoals

die voor digitale productiemethoden nodig zijn, in een tijdsbestek dat 

past bij rapid manufacturing.

REVERSE ENGINEERING
Als er een reserveonderdeel nodig is en de 

tekeningen zijn niet beschikbaar of onvol-

ledig, moet het oorspronkelijke ontwerp 

opnieuw worden ontwikkeld via reverse

engineering. Hierbij gaat het vaak om

veel meer dan alleen een 3D-scan

maken van het originele onderdeel. 

Ontwerpkenmerken zoals vlakken en 

cilinders worden niet allemaal herkend

door de software, en moeten gerecon-

strueerd worden. Het oorspronkelijke 

onderdeel is meestal versleten of beschadigd,

en daarom moet het 3D-model digitaal worden

gerepareerd om het oorspronkelijke ontwerp te 

krijgen. Interne kanalen en kamers zijn niet zichtbaar 

op een optische 3D-scan, en in dergelijke gevallen maken we

gebruik van technologieën zoals een meettaster of röntgenscan om de

inwendige geometrie te reconstrueren. Reverse engineering vereist 

een diepgaand begrip van de toepassing van het onderdeel, en daarom

nemen onze meest ervaren engineers deze dienst voor hun rekening.

HERONTWERP EN GEWICHTSREDUCTIE
Digitale productiemethoden en met name het printen van zandvormen

creëren een wereld van nieuwe ontwerpmogelijkheden. Complexiteit is

niet langer een grote kostenpost, lossingshoeken zijn niet langer relevant

en digitale precisie is voortaan vanzelfsprekend. Daardoor kunnen 

complexe en lichtgewicht structuren worden geproduceerd die tot nog

toe ondenkbaar waren. Maar omdat alle ontwerpregels zijn veranderd

en blijven veranderen, staan bedrijven voor een nieuwe uitdaging: 

begrijpen wat al dan niet haalbaar en betaalbaar is. Wij bieden engineer-

ingdiensten voor het herontwerpen van onderdelen om te profiteren 

van de nieuwe mogelijkheden. We maken in het bijzonder gebruik 

van gespecialiseerde technieken en eindige-elementen (FEA of FEM)

software om het gewicht van een object te reduceren, en kunnen wel

60% besparen op materiaal en energie.

SUBSTITUTIE VAN PRODUCTIEMETHODE
Een andere manier om te profiteren van de nieuwe mogelijkheden van

digitale productie, is de productiemethode wijzigen. Sommige onderdelen

die alleen konden worden geproduceerd met verloren was gieten, 

kunnen we voortaan gieten in een 3D geprinte zandvorm. Dit is sneller,

goedkoper en flexibeler. Op dezelfde manier kunnen sommige 

gelaste onderdelen nu worden gegoten in een 3D geprinte zandvorm, 

waardoor ze sterker zijn en duurzamer kunnen worden. Daarnaast 

worden restricties weggenomen die veroorzaken dat laswerk vaak 

hoekig en lomp is. Ons team kan onderdelen herontwerpen zodat ze 

bij de productiemethode passen.

Gewichtsreductieproject

3D SCANNEN EN 3D ENGINEERING 
In een wereld van digitale informatie en digitale productie zoals 3D printen is een hoogwaardig 3D productontwerp 

onmisbaar. De meeste nieuwe producten worden tegenwoordig als 3D CAD-model ontwikkeld. Maar voor producten die 

afstammen van oudere ontwerpen of die zijn gebaseerd op een fysiek object zoals een beeldhouwwerk, moet vaak een 

3D-model worden gemaakt. En ook van productiehulpmiddelen zoals een gietvorm moet een 3D CAD-model worden 

ontwikkeld. 3Dealise biedt verschillende gespecialiseerde engineeringsdiensten voor deze complexe opgaven.



3D ZANDPRINTEN

3D ZANDPRINTSERVICE
3Dealise is de grootste en snelste 3D zandprintservice in Noord-

Europa. Wij gebruiken een van de grootste en snelste printers die 

momenteel beschikbaar zijn. Deze kan iedere 24 uur het formaat van

een telefooncel (1800 x 1000 x 700 mm) printen. Zandvorm delen 

kunnen als Lego worden gestapeld om grotere items te maken. 

Zo hebben we gietvormen geproduceerd voor rotors van Ø2800 x 600 mm

met een gewicht van 3 ton. De doorlooptijd voor een zandprint is

meestal enkele dagen, en soms slechts 24 uur.

PROCES ZONDER MODEL
Het proces verloopt als volgt:

• Op basis van een 3D CAD-bestand wordt direct een gietvorm geprint

met een nauwkeurigheid van 0,1 mm.

• Heel fijn zand van 140 micron wordt op het printbed aangebracht in

een dunne laag van twee korrels.

• De digitaal aangestuurde printkop injecteert bindmiddel op precies

de juiste plaatsen, zodat het zand daar een vaste vorm aanneemt.

• Deze stappen worden laag voor laag herhaald tot de producten klaar

zijn.

• De job box bevat dan los zand en solide gietvormen en kernen, en

het losse zand wordt dan verwijderd en opgeslagen voor hergebruik.

• De solide gietvormen en kernen worden schoongemaakt voor 

gebruik in het gietproces.

Door op deze manier te werken, zijn gietmodellen overbodig. 

Dit bespaart enorm veel tijd, kosten en materiaal tijdens de productie,

maar ook tijdens het transport en de opslag.

Bekijk onze video van 3 minuten voor een

kort overzicht van het proces:

http://www.3dealise.com/nl/3d-printen.html

GEAVANCEERD PROCES, 
TRADITIONELE MATERIAALKWALITEIT
3D printen is momenteel de meest geavanceerde vormvoorbereidings-

technologie. Maar het gietproces zelf is niet veranderd, wat betekent

dat producten traditionele materiaalkwaliteit hebben, en geleverd 

kunnen worden met een certificaat, zoals Lloyds 3.1. De voordelen

daarvan zijn duidelijk, met name in gereglementeerde sectoren met

lange en dure goedkeuringsprocedures voor producten.

KORTERE DOORLOOPTIJD
Bij de modelloze productie wordt de stap om het model te maken 

overgeslagen, wat de doorlooptijd met zes weken of meer kan 

verkorten. De doorlooptijd voor een zandprint is in de meeste gevallen

enkele dagen en soms slechts 24 uur.

PROTOTYPES EN KLEINE SERIES
Modelloos gieten is ideaal voor prototypes en kleine series, omdat er

bespaard kan worden op de modelkosten en doorlooptijd. Daarnaast is

fysieke opslag van een model, dat mogelijk nooit meer wordt gebruikt,

niet nodig. Tot slot is het ontwerp heel gemakkelijk te veranderen

nadat een product is gemaakt, omdat alleen digitale bestanden 

moeten worden gewijzigd en opnieuw naar de zandprinter gestuurd.

Op deze manier kunnen prototypecycli versneld worden van

maanden naar weken.

HET ONMOGELIJKE WORDT MOGELIJK
Door 3D printen zijn traditionele ontwerpbeperkingen 

geen obstakel meer, omdat lossingshoeken niet langer 

relevant zijn. Rechte hoeken, complexe geïntegreerde 

kernen en lichtgewicht bionische structuren zijn nu allemaal

mogelijk. Alleen de eigen verbeeldingskracht houdt ontwerpers

nog tegen. Bedrijven hebben nu de vrijheid om opnieuw te 

bedenken wat voor producten ze willen maken, zonder de 

beperkingen van voorheen.

Geïntegreerde complexe kern

3D zandprinten is een ware revolutie in de gieterijwereld. Voor het eerst in duizenden jaren kunnen we direct van het ontwerp

naar een zandvorm gaan, zonder eerst een model te maken. Eén stap overslaan van een drie-staps proces is op zich al heel 

bijzonder. Maar nog veel belangrijker is de geometrische ‘ontwerpvrijheid’ die de nieuwe technologie mogelijk maakt. 

Lossingshoeken zijn niet langer relevant en dit opent een heel universum aan nieuwe ontwerpmogelijkheden.

Complex gietvormpakket



RAPID MANUFACTURING

RAPID CASTING
We kunnen 3D geprinte zandvormen supersnel maken, meestal in 24 uur tot een week. 

Veel gieterijen die onze gietvormen gebruiken, kunnen tussen 24 uur en een week na aflevering 

van het vormpakket gaan gieten. Hierdoor wordt de doorlooptijd weken of zelfs maanden korter.

3Dealise maakt ‘plug & play’ vormen met noppen die in elkaar passen als Lego-stenen en in 

enkele minuten in elkaar kunnen worden gezet. De gietvormen zijn zo mogelijk ‘vrijstaand’. 

Dat betekent dat ze op de gietvloer kunnen worden geplaatst zonder een vormkast. Op die 

manier zijn onze gietvormen onafhankelijk van andere apparatuur, en zijn ze zelfs geschikt 

voor gieterijen die een heel andere technologie gebruiken, zoals verloren was gieten.

NEAR NET SHAPE
3D geprinte gietvormen zijn uiterst nauwkeurig, omdat ze vanuit de CAD-software rechtstreeks

digitaal naar een zeer nauwkeurige printer gaan. Ter vergelijking: in het traditionele proces

komen verschillende handmatige stappen voor die afwijkingen veroorzaken, zoals modelmaken

en handvormen. Wij gebruiken het fijnste zand dat beschikbaar is, om de grootste nauwkeurig-

heid en beste oppervlaktekwaliteit te bereiken. Daardoor heeft gietwerk uit onze gietvormen

kleine toleranties en is ‘near net shape’. Dit bespaart aanzienlijk op nabewerking en oppervlakte-

afwerking.

MACHINAAL BEWERKEN EN AFWERKEN
Sommige klanten hebben al een oplossing voor machinaal bewerken en afwerken, andere niet.

Voor klanten die graag een complete oplossing willen, werken wij samen met flexibele en 

hoogwaardige partners die voldoen aan de criteria voor rapid manufacturing. Onze partners 

beschikken over uiterst moderne en veelzijdige apparatuur om in diverse productiebehoeften 

te kunnen voorzien, zoals 5-assige CNC-freesmachines tot Ø5000 mm.

KWALITEITSCERTIFICATEN
Gietwerk van een 3D geprinte zandvorm wordt op dezelfde manier gegoten als traditioneel 

gietwerk, alleen de voorbereiding van de zandvorm is anders. Daarom kunnen dezelfde 

kwaliteitscertificaten worden uitgegeven, zoals Lloyds 3.1.

‘Vrijheid van ontwerp’ – kunstwerk

4 generaties van een prototype

‘Onmogelijke’ kern uit één stuk

Meerdere kernen voor complexe producten

3Dealise maakt gebruik van de snelste en meest flexibele fabricagetechnologieën, zoals 3D printen. Onze benadering is 

uitstekend geschikt voor rapid prototyping, en veel van onze opdrachten liggen dan ook op dat terrein. Maar eigenlijk maken

onze processen geen onderscheid tussen prototypes en andere producten: rapid prototyping wordt rapid manufacturing.

3Dealise spitst zich toe op 3D printen als fabricagetechnologie en werkt samen met andere bedrijven (voornamelijk gieterijen)

om snel en flexibel producten te maken. Onze mogelijkheden sluiten aan bij de snelle processen van onze klanten, of het nu

om een gieterij, een productiebedrijf of een kunstenaar gaat.

MATERIALEN
Geprinte gietvormen kunnen worden gebruikt voor de 

volgende materialen:

ALuMINIuM, gIEtIjZEr, stAAL, BrONs, KOpEr, EtC.

BEtON

KOOLstOfVEZEL, gLAsVEZEL, KuNststOffEN, ruBBErs 

(in ontwikkeling)
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TRANSFORMEER UW BEDRIJF

EXONE COOPERATION PARTNER
Wij werken samen met ExOne en kunnen altijd rekenen op hun 

expertise en back-up printcapaciteit. Zo kunnen we onze klanten 

extra zekerheid bieden.

CONTACT
Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van 3D printen en 

3D engineering voor uw bedrijf? We zoeken graag samen met 

u naar innovatieve oplossingen. Neem contact met ons op via 

de gegevens hieronder of lees meer op onze website

www.3dealise.com.

DIGITALISEREN VAN DE MODELOPSLAG
Industriële bedrijven en gieterijen hebben magazijnen vol met 

gietmodellen, die ze in decennia hebben opgebouwd. Veel van deze 

modellen worden zelden of nooit gebruikt, en blijken vaak onvolledig 

of beschadigd te zijn als ze wel weer nodig zijn. De modelopslag kost

elk jaar een klein fortuin om in stand te houden. Een kosteneffectieve

oplossing is om de modellen die weinig gebruikt worden in 3D te 

scannen en te digitaliseren, en de fysieke modellen te vernietigen. 

Als het model daarna nodig is, kan ‘on demand’ een 3D zandprint 

worden gemaakt. 

SUPPLY CHAIN ZONDER OPSLAG
De mogelijkheden van digitale productie en met name 3D printen zetten

de bestaande supply chain theorie volledig op haar kop. Bedrijven deden

massaproductie ergens in het buitenland, stuurden de producten 

vervolgens naar de andere kant van de wereld naar regionale en lokale

opslagcentra, en producten bleven daar dan wachten tot ze werden 

verkocht. Grote sommen kapitaal werden zo maandenlang of zelfs 

jarenlang vastgehouden in voorraden en pakhuizen. Onontkoombaar 

werd een deel van de voorraad nooit verkocht en eindigde als schroot.

Dankzij 3D printen kunnen bedrijven ‘on demand’ produceren. 

Een vergelijking van de productiekosten tussen traditionele productie 

en 3D printen kan in het voordeel van de traditionele productie uitvallen,

maar als ook gereedschappen, overheadkosten en kapitaalinvesteringen

worden meegerekend, dan zal 3D printen voordeliger zijn voor kleinere

series producten. Hierdoor kunnen bedrijven een enorme catalogus aan

(reserve)onderdelen aanbieden zonder ook maar een cent te hoeven 

investeren in de voorraad. Sommige bedrijven gaan nog een stap verder

en keren de geldstroom om: ze verkopen een product en ontvangen de

betaling nog voordat ze met de productie beginnen.

EINDELOOS MAATWERK
Er bestaat een sterke wereldwijde trend in de richting van op maat 

gemaakte producten, omdat mensen en bedrijven producten willen die

precies aan hun behoeften voldoen. Voor sommige producten is maatwerk

nu al de norm. Wie bijvoorbeeld een topklasse auto

koopt, selecteert een reeks opties (op maat) nog voor-

dat de productie begint, en zo zijn geen twee auto’s

exact hetzelfde. 3D printen maakt maatwerk mogelijk

voor veel meer typen producten. Zo kan voortaan elke

industriële pomp worden geschaald naar zijn toepas-

sing, elke schroef worden afgestemd op zijn schip, en

elke heftruck worden aangepast aan zijn magazijn.

De mogelijkheden voor bedrijven om maatwerk als

premiumoptie aan hun bestaande productlijn toe te

voegen, zijn enorm.

DUURZAAMHEID: 
GEEN AFVAL EN MINDER CO2
3D printen is een additieve technologie waarbij

geen afvalmateriaal wordt geproduceerd, in 

tegenstelling tot subtractieve technologieën 

zoals machinale bewerking. Daarnaast wordt 

materiaal- en energiegebruik in de hele supply

chain verminderd, dankzij de ‘near net shape’-

productie en minder transportbewegingen. 

Maar het belangrijkste is dat producten die 

zijn gemaakt met 3D printen lichter en energie-

efficiënter kunnen zijn, waardoor er tonnen CO2

kunnen worden bespaard gedurende hun 

levensduur.

Vrije-vorm beton

De strategische toepassing van 3D printen in de productstrategie van een bedrijf maakt volledig nieuwe bedrijfsmodellen

mogelijk, die voorheen ondenkbaar waren. Hieronder staan enkele voorbeelden van de manier waarop bedrijven hun 

bedrijfsvoering kunnen transformeren.


